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LYHENNELUETTELO 
 

AT Itävalta 

BE Belgia 

BE-F Belgia, Vallonia 

BE-VL Belgia, Flanderi 

BG Bulgaria 

BIBB Bundesinstituts für Berufsbildung (liittovaltion ammatillisen 

koulutuksen instituutti) 

CEDEFOP Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus 

CEEP Julkisten työnantajien ja julkisten yritysten eurooppalainen keskus 

CY Kypros 

CZ Tšekin tasavalta 

DE Saksa 

DG EAC koulutuksen ja kulttuurin pääosasto 

DG EMPL työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto 

DG MARKT sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto 

DK Tanska 

DQR Deutscher Qualifikationsrahmen (Saksan tutkintojen viitekehys) 

EAY Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö 

ECTS eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä 

ECVET ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen 

siirtojärjestelmä 

EE Viro 

EL Kreikka 

ENIC-NARIC eurooppalainen tiedotuskeskusten verkko – tutkintotodistusten 

akateemisen tunnustamisen kansalliset tiedotuskeskukset 

EP Euroopan parlamentti 

EQAVET ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen 

viitekehys 

EQF eurooppalainen tutkintojen viitekehys 

EQF AG EQF:n neuvoa-antava ryhmä 

EQF-REF tutkintojen sijoittelu eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen 
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ES Espanja 

ESCO eurooppalainen taito-, osaamis- ja ammattiluokittelu 

ESG European Standards and Guidelines (eurooppalaiset standardit ja 

ohjeet) 

ETF Euroopan koulutussäätiö 

EU Euroopan unioni 

EUA Euroopan yliopistoliitto 

EUCIS-LLL elinikäistä oppimista edistävä eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan 

foorumi 
FI Suomi 

FR Ranska 

HE korkea-asteen koulutus 

HQR Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (Saksan 

korkea-asteen koulutuksen tutkintojen viitekehys) 

HR Kroatia 

HU Unkari 

IE Irlanti 

ILO Kansainvälinen työjärjestö 

IS Islanti 

ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 

Lavoratori (Italian työntekijöiden ammatillisen koulutuksen 

kehitysinstituutti) 
IT Italia 

KMK Kultusministerkonferenz (Saksan liittotasavallan osavaltioiden 

opetus- ja kulttuuriministerien pysyvä konferenssi) 

KSC tiedot, taidot ja pätevyys 

LI Liechtenstein 

LLP elinikäisen oppimisen ohjelma 

LRC Lissabonin tunnustamisyleissopimus 

LT Liettua 

LU Luxemburg 

LV Latvia 

MS jäsenvaltio 

MT Malta 

NCP kansallinen yhteyspiste 
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NL Alankomaat 

NLQF Nederlands kwalificatiekader (Alankomaiden tutkintojen viitekehys) 

NO Norja 

NQF kansallinen tutkintojen viitekehys 

OEAD Österreichischer Austauschdienst (Itävallan koulutuksen, tieteen ja 

tutkimuksen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön virasto) 

OMC avoin koordinointimenetelmä 

PES julkiset työvoimapalvelut 

PIAAC Programme for the International Assessment for Adult 

Competencies (aikuisten taitojen arviointiohjelma) 

PISA kansainvälinen oppimistulosten arviointiohjelma 

PL Puola 

PLA vertaisoppiminen 

PLOTEUS opas opiskelumahdollisuuksiin Euroopassa (Ploteus-portaali) 

PQF Krajowych Ram Kwalifikacji (Puolan tutkintojen viitekehys) 

PT Portugali 

QF tutkintojen viitekehys 

QF EHEA eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tutkintojen viitekehys 

RO Romania 

SE Ruotsi 

SI Slovenia 

SK Slovakia 

TK Turkki 

UEAPME Käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalainen 

liitto 
UK Yhdistynyt kuningaskunta 

UK (SCOT) Yhdistynyt kuningaskunta, Skotlanti 

VET ammatillinen koulutus 

YH Myndigheten för yrkeshögskolan (Ruotsin kansallinen korkeamman 

ammatillisen koulutuksen virasto) 
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YHTEENVETO 
Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) elinikäisen oppimisen edistämiseksi on väline, 
joka on perustettu eurooppalaisen koulutusyhteistyön puitteissa edistämään työntekijöiden 
ja oppijoiden liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista. Yhteenvedossa esitellään tiivistetysti 
tutkimustulokset sekä arvioidaan EQF:n merkitystä, täytäntöönpanoa ja tuloksia. Lopuksi 
esitetään päätelmät ja suositukset. 

EQF:n merkitys elinikäiselle oppimiselle 

EQF:n tarkoituksena on vahvistaa eri valtioiden kansallisten tutkintojärjestelmien ja 
yhteisen kahdeksantasoisen eurooppalaisen viitekehyksen väliset yhteydet. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston suosituksessa, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen 
edistämiseksi (2008/C 111/01) jäsenvaltioita kehotetaan  

 kuvailemaan vuoteen 2010 mennessä vastaavuudet kansallisten tutkintojärjestelmiensä 
ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen välillä 

 osoittamaan jokaisen uuden tutkinnon vastaavan EQF-tason vuoteen 2012 mennessä  

 noudattamaan oppimistuloksiin perustuvaa lähestymistapaa tutkintojen määrittelyssä ja 
kuvauksessa sekä edistämään epävirallisen ja arkioppimisen validointia 

 edistämään ja soveltamaan koulutuksen laadunvarmistuksen periaatteita  

 nimeämään kansallinen koordinointipiste. 
 

Elinikäisen oppimisen vahvistaminen Euroopan sosiaalisen mallin perusosana ja 
työntekijöiden ja oppijoiden liikkuvuuden helpottaminen lisäämällä tutkintojärjestelmien 
avoimuutta on välttämätöntä, kun otetaan huomioon väestörakenteen muutos, nopea 
yhteiskunnallinen, teknologinen ja taloudellinen muutos sekä meneillään oleva globalisaatio 
ja työntekijöiden liikkuvuus Euroopan ja kolmansien maiden välillä. Eurooppalaisen 
tutkintojen viitekehyksen avulla lisätään tutkinto- ja koulutusjärjestelmien 
vertailukelpoisuutta ja avoimuutta, mikä edistää työntekijöiden ja oppijoiden liikkuvuutta 
valtioiden ja koulutusjärjestelmien välillä sekä lisää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. 
EQF:n kehitystä ja suosituksen täytäntöönpanoa on edistetty laajasti EU:n tasolla; hanke 
liittyy läheisesti EU:n koulutusta koskevaan suunnitelmaan (erityisesti ammatillisen ja 
korkea-asteen koulutuksen osalta), ja siinä noudatetaan toissijaisuusperiaatetta. Lisäksi on 
selvästi olemassa tahtoa maailmanlaajuisesti tutkintojen viitekehyksen perustamiselle.  
Tutkintojen viitekehyksiä on erityyppisiä: viestinnällisiä viitekehyksiä (communication 
frameworks), uudistusviitekehyksiä (reform frameworks) ja muutosviitekehyksiä 
(transformational frameworks). Eurooppalainen tutkintojen viitekehys on valtioiden rajat 
ylittävä tutkintojen viitekehys, joka määritellään viestinnälliseksi viitekehykseksi (väline 
tutkintojen vastaavuuksien määrittämisessä). Jäsenvaltioissa suunnitellut, kehitetyt ja 
toteutetut kansalliset tutkintojen viitekehykset edustavat kaikkia kolmea viitekehystyyppiä. 
Teoreettisesta näkökulmasta tarkasteltuna eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
toimintalogiikka vaikuttaa olevan luotettava. EQF:llä on selkeät tavoitteet (työntekijöiden ja 
oppijoiden liikkuvuuden sekä elinikäisen oppimisen edistäminen), ja tutkintojen 
viitekehykset vaikuttavat olevan varsin asianmukainen väline näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen, koska niiden avulla lisätään tutkintojärjestelmien avoimuutta ja 
vertailukelpoisuutta. Vaikka EQF:n tavoite kohdistuu työmarkkinoille, se on suunniteltu 
ennen kaikkea koulutuspolitiikkaa varten ja vähemmän työelämään. 
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EQF liittyy yleisen tavoitteensa ja rakenteensa osalta läheisesti muihin EU:n 
koulutusaloitteisiin ja -välineisiin, joita ovat esimerkiksi ammatillisen koulutuksen 
opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET), Europass, ammatillisen 
koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys (EQAVET), eurooppalaiset 
standardit ja ohjeet (European Standards and Guidelines, ESG), eurooppalaisen 
korkeakoulutusalueen tutkintojen viitekehys (QF EHEA) sekä epävirallisen ja arkioppimisen 
validointi. Teoriassa nämä aloitteet tukevat toisiaan. On kuitenkin liian aikaista tunnistaa 
kaikkia aloitteiden seurauksia ja vaikutusta EQF:n toimintaan, koska niiden kehitys on vielä 
alkuvaiheessa. Lisäksi EQF liittyy muiden pääosastojen hallinnoimiin aloitteisiin, joita ovat 
esimerkiksi eurooppalainen taito-, osaamis- ja ammattiluokittelu (ESCO; työllisyys-, 
sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto sekä koulutuksen ja kulttuurin pääosasto) ja 
sisämarkkinoiden ja ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu direktiivi 2005/36/EY 
(sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto). Viimeksi mainitun osalta voidaan kuitenkin 
tunnistaa myös selkeitä eroavaisuuksia, koska EQF on kahdeksantasoinen tuloksiin 
perustuva järjestelmä, kun taas direktiivissä on viisitasoinen panosmuuttujiin perustuva 
järjestelmä. Näiden kahden järjestelmän lähentäminen onkin suositeltavaa.  

EQF:n täytäntöönpano elinikäisen oppimisen edistämiseksi  

EQF:ää koskevassa suosituksessa jäsenvaltiot muun muassa sopivat vapaaehtoisesta 
tutkintojen luokittelusta eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoille. Euroopan 
komissiolla voi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti olla vain auttava rooli. Jäsenvaltioilla on 
avoimen koordinointimenetelmän puitteissa saatavilla useita välineitä, millä rohkaistaan 
niitä noudattamaan suositusta. Avoin koordinointimenetelmä "on tarkoitettu auttamaan 
jäsenvaltioita kehittämään asteittain omia politiikkojaan". Avoimen koordinointimenetelmän 
käytöstä muilla politiikanaloilla tehdyn aikaisemman tutkimuksen perusteella voidaan 
erottaa olennaiset ehdot avoimen koordinointimenetelmän onnistuneelle 
soveltamiselle: 1) valmisteleva poliittinen sitoutuminen, 2) yhteinen etu, 3) laajat 
institutionaaliset rakenteet, 4) erityisten tavoitteiden, vertailuarvojen ja indikaattoreiden 
saatavuus, 5) sidosryhmien osallistuminen ja yhteistyö sekä 6) ristiriita jäsenvaltioiden, 
jotka ovat halukkaita toimimaan, ja jäsenvaltioiden, jotka ovat vastahakoisia toimimaan, 
välillä. Pääasialliset havainnot rakentuvat näiden ehtojen mukaan, ja havainnot on kuvailtu 
sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla.  

1)  Valmisteleva poliittinen sitoutuminen 
Tilanne on usein se, että on toteutettu toimia, joilla on lisätty tietoisuutta jostakin aiheesta 
tai sitoutumista siihen. Tietty perusta on oltava, jotta politiikanalaa voidaan jatkuvasti 
kehittää. Tämä koskee erityisesti EU:n tasoa, jossa useiden jäsenvaltioiden on oltava 
tietoisia aiheesta, mutta myös jäsenvaltioiden tasoa, jossa politiikanalalla täytyy olla 
tietynlainen historia. 
 
EU:n tasolla:  
 EQF:llä oli pitkä kehityskausi, ennen kuin se laadittiin muodollisesti perussopimukseen 

perustuvaksi suositukseksi.  

 EU:n tason sidosryhmien sitoutuneisuus on vahvaa. 

 EQF:ää koskeva suositus perustuu kattaviin tutkimuksiin ja kuulemisiin.  
 
Jäsenvaltioiden tasolla: 
 Eri jäsenvaltioiden lähtökohdissa on huomattavia eroja. Joillakin jäsenvaltioilla oli jo 

ennestään viitekehyksiä tai kokemusta oppimistuloksiin perustuvasta näkökulmasta, 
mitä toisilla jäsenvaltioilla ei ollut.  

 Useimmat jäsenvaltiot ovat sitoutuneet EQF-hankkeeseen jo pitkään ennen 
vuonna 2008 annettua suositusta, mutta on kyseenalaista, ovatko kaikki 
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kansallisen tason olennaiset sidosryhmät – kuten työnantajat, työntekijät ja 
koulutussektori – olleet siinä määrin sitoutuneita, että EQF on koettu yhteiseksi asiaksi.  

 Useimmissa valtioissa on tehty tutkimuksia (esim. kuulemiset, tekniset tutkimukset, 
kartoitukset, pilottitutkimukset), joiden avulla on luotu kansalliselle tutkintojen 
viitekehykselle vakaa perusta ja yhteydet EQF:ään. 

 
2) Yhteinen etu 
Jäsenvaltioiden pitäisi kokea tietyn politiikanalan kehittäminen tärkeänä yhteisenä etuna. 
Aiheesta tulisi käydä EU:n tasolla keskustelua, jotta saavutetaan yhteisymmärrys 
kuvauksesta, käytettävissä olevista välineistä sekä tietyn laatutason varmistamisesta. 
Tämän tuloksena pitäisi kehittyä yhteisen vastuun ilmapiiri, joka on tärkein poliittisen 
kehityksen eteenpäin vievä voima ja kannustaa myös parantamaan kansallisia politiikkoja. 
 
EU:n tasolla:  
 EQF perustuu jäsenvaltioiden ja EU:n tason sidosryhmien yhteisen etuun.  

 Tätä yhteistä etua tukevat tiedonannot ja ohjeet, joilla kannustetaan jäsenvaltioita 
panemaan vuonna 2008 annettu suositus täytäntöön. Prosessia voi kuvailla sanoin 
"tekemällä oppii", joten tietoperusta on karttunut prosessin aikana. Cedefopin ja 
Euroopan komission tiedonannot, joilla ohjataan jäsenvaltioita prosessissa, kuvastavat 
tätä kehitystä.  

 
Jäsenvaltioiden tasolla: 
 Vaikka EQF:ää koskevassa suosituksessa käytetty terminologia ei aina ole 

yhdenmukaista muiden EU:n aloitteiden kanssa (esimerkiksi pätevyyden käsite on 
erilainen), kieli on tarpeeksi selkeää, jotta jäsenvaltiot voivat yhdistää suosituksen 
omiin aloitteisiinsa.  

 Tutkintojen sijoitteluprosessi on aiheuttanut joitakin ongelmia jäsenvaltioille. 
Merkittävimmät vaikeudet liittyvät kansallisen järjestelmän/viitekehyksen ja EQF:n 
tasokuvausten välisen yhteyden perusteluun sekä oppimistuloksiin perustuvan 
lähestymistavan soveltamiseen. Muita ongelmia ovat tiettyjen todistusten (esim. 
päättötodistuksen) aseman määrittäminen, epävirallisen ja arkioppimisen 
validointimenetelmien kehittäminen sekä oppimistuloksiin perustuvaan 
lähestymistapaan sopivien laadunvarmistusjärjestelmien käyttöönotto.  

 On edelleen vaikeaa nähdä, miten yhteinen etu kehittyy "ruohonjuuritasolla" eli 
koulutuksentarjoajien, työntekijöiden, työnantajien ja kansalaisten tasolla. Jotta 
varmistetaan EQF:n merkitys työelämälle ja koulutukselle kansallisella tasolla, täytyy 
yhteistä etua kehittää edelleen ruohonjuuritasolla. 

 
3)  Institutionaaliset rakenteet 
Laajat institutionaaliset rakenteet tarkoittavat sitä, että on olemassa organisaatiorakenne, 
jossa koordinoidaan ja kehitetään jatkuvasti tiettyä alaa. Laajalla yhteistyöprosessilla, 
kuten avoimella koordinointimenetelmällä, täytyy olla koordinaattori, jotta toteutus 
tapahtuu koordinoidusti. 
 
EU:n tasolla:  
 Avoimen koordinointimenetelmän käyttö EQF:n täytäntöönpanossa perustuu 

perussopimukseen vuonna 2008 annetulla suosituksella.  

 Huhtikuun 2013 jälkeiselle kaudelle tarvitaan uusi toimeksianto, jotta EQF:n 
täytäntöönpanoa voidaan jatkaa EU:n tasolla.  
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 EU:n tason tehtävät ja velvollisuudet on selkeästi määritelty EQF:n neuvoa-antavan 

ryhmän, Euroopan komission, Cedefopin, Euroopan neuvoston, Euroopan 
koulutussäätiön (ETF), jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien (esim. 
työmarkkinaosapuolten) välillä.  

 Euroopan komission sisäiset henkilöresurssit työn koordinoimiseksi vaikuttavat olevan 
melko vähäiset, mutta ei kuitenkaan ole nähtävissä merkkejä siitä, että tämä estäisi 
komission auttavaa roolia, vaan se näyttäisi toimivan hyvin.  

 
Jäsenvaltioiden tasolla:  
 Tehtävien ja velvollisuuksien jako jäsenvaltioissa riippuu EQF:n täytäntöönpanoon 

valitun lähestymistavan voimakkuudesta. Suuntauksena on, että olemassa olevaa 
tehtävänjakoa sidosryhmien välillä jatketaan, vaikka toisinaan pienet 
rakennemuutokset, joilla otetaan mukaan muita sidosryhmiä, ovat suositeltavia. 

 Useimmissa valtioissa EQF:ää koskevan suosituksen täytäntöönpano on 
opetusministeriön (tai vastaavan) vastuulla. Joissain valtioissa kansallisen tutkintojen 
viitekehyksen kehityksen koordinointi on tarkoituksella sijoitettu opetusministeriön 
ulkopuolelle, jolloin tutkintojen viitekehys tuodaan lähemmäksi työmarkkinoita ja 
kehitetään sitä yhteisenä asiana. Tämä näyttäisi vaikuttavan myönteisesti viitekehyksen 
työmarkkinasuuntautumiseen. 

 
4) Erityisten tavoitteiden, vertailuarvojen ja indikaattoreiden saatavuus 
Jos selkeät tavoitteet, vertailuarvot ja indikaattorit puuttuvat, konkreettisten toimien 
edistäminen ja tuloksien mittaaminen on usein vaikeaa. Onnistunut avoin 
koordinointimenetelmä vaatii näin ollen erityiset tavoitteet, vertailuarvot ja indikaattorit. 
 
EU:n tasolla:  
 Tavoitteet on asetettu EU:n tasolla ja on luotu tarkoituksenmukaiset 

valvontajärjestelmät (esim. EQF:n neuvoa-antava ryhmä, jota tukee Euroopan komissio 
ja Cedefop).  

 Vaikka EU 2020- ja ET 2020 -strategioiden puitteissa on määritelty selkeät EU:n 
tavoitteet, ei ole kuitenkaan selkeästi määritelty sitä, miten EQF auttaa saavuttamaan 
tavoitteet, jotka koskevat esimerkiksi työvoiman ja oppijoiden liikkuvuutta ja 
osallistumista elinikäiseen oppimiseen. EQF:n osuutta näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen tulisi seurata tarkasti.  

 
Jäsenvaltioiden tasolla:  
 Suosituksessa asetetaan selkeät tavoitteet ja tarkat määräajat.  

 Ensimmäisen määräajan osalta (kansallisten järjestelmien viittaukset EQF-tasoihin) 
useimmat valtiot eivät saa valmiiksi tutkintojen sijoitteluraporttia määräaikaan 
mennessä. Viivästys ei kuitenkaan aiheuta ongelmia, koska kaikki osallistuvat valtiot 
viimeistelevät sijoitteluraporttinsa noin kahden vuoden aikana.  

 Sen sijaan ongelmallisempaa on edistyminen toisen määräajan osalta, johon sisältyy 
maininta vastaavasta EQF-tasosta jokaisessa uudessa tutkinnossa ja Europass-
asiakirjassa. Monissa valtioissa ei ole vielä edes aloitettu sellaisen menetelmän 
luomista, jolla taataan tämän toteutuminen, ei edes niissä valtioissa, joissa 
sijoitteluraportti on jo tehty. Tämä on huolestuttavaa, koska toisessa vaiheessa 
vahvistetaan EQF:n yhteyttä jäsenvaltioiden järjestelmiin. 

 
5) Sidosryhmien osallistuminen ja yhteistyö  
Sidosryhmien osallistuminen ja yhteistyö ovat äärimmäisen tärkeitä avoimen 
koordinointimenetelmän onnistumiselle, koska teoreettisesti menetelmä on suunniteltu 
toimimaan alhaalta ylös. Ohjeistus ja koordinaatio unionin tasolla voi olla tehokasta ja 
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kestävää vain, jos jäsenvaltiot ja kansalaisyhteiskunnat tukevat ohjelmaa ja ottavat sen 
aktiivisesti käyttöön paikallistasolla.  
 
EU:n tasolla:  
 Eri sidosryhmät ovat osallistuneet hankkeeseen alusta asti ja osallistuvat edelleen 

EQF:n neuvoa-antavan ryhmän jäseninä.  

 Muut pääosastot, joilla on luonnollinen osa EQF:n täytäntöönpanossa (eli työllisyys-, 
sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto sekä sisämarkkinoiden ja palvelujen 
pääosasto), voisivat osallistua hankkeeseen vieläkin tiiviimmin, mikä lisäisi EQF:n 
työmarkkinasuuntautuneisuutta.  

 
Jäsenvaltioiden tasolla:  
 Sidosryhmät voidaan jakaa kahteen ryhmään: koulutussektorin ja työmarkkinoiden 

sidosryhmät.  

 Yleisesti ottaen ensimmäinen ryhmä (koulutussektori) on perusteellisemmin sitoutunut 
hankkeeseen kuin toinen ryhmä (työmarkkinoiden sidosryhmät).  

 Työmarkkinapuolta tuntuu olevan vaikea saada osallistumaan, mikä johtuu myös 
työnantajapuolen kiinnostukseen puutteesta, koska joissain valtioissa työnantajat 
katsovat, että eurooppalainen ja kansallinen tutkintojen viitekehys ei ole heille 
merkityksellinen. Tämä uhkaa vakavasti kansallisten tutkintojen viitekehysten 
kehittämistä yhteisenä asiana sekä viitekehysten kaavailtua asemaa työmarkkinoilla. 

 
6) Ristiriita jäsenvaltioiden, jotka ovat halukkaita toimimaan, ja jäsenvaltioiden, 

jotka ovat vastahakoisia toimimaan, välillä  
Ristiriitaisten mielipiteiden vuoksi jäsenvaltiot, jotka ovat halukkaita toimimaan, yrittävät 
vakuuttaa vastahakoiset jäsenvaltiot osallistumaan tietyn politiikanalan kehittämiseen. Jos 
ristiriitaa ei ole, ei seuraa myöskään keskustelua ja pannaan alulle vain hyvin vähäisiä 
toimia. Sama pätee kansallisella tasolla, jossa vastahakoiset osapuolet täytyy vakuuttaa 
potentiaalisen kansallisen prioriteetin merkityksestä. Jotta aihealue saadaan osaksi 
kansallista ohjelmaa, jonkun osapuolen täytyy olla ehdottoman vakuuttunut sen 
merkityksestä ja vaikuttaa muihin osapuoliin saadakseen asialle enemmän tukea. 
 
EU:n tasolla: 
 Täytäntöönpano EU:n tasolla voi onnistua vain, jos täytäntöönpano jäsenvaltioiden 

tasolla on luotettavaa. 

 Osallistuvat valtiot ovat eri vaiheissa eurooppalaisen ja kansallisen tutkintojen 
viitekehyksen sijoitteluraporttien valmistelussa. Nämä valtiot haluavat suosituksen 
täytäntöönpanon aikana antaa kriittistä palautetta, tukea muita jäsenvaltioita ja 
kannustaa toisiaan. On näyttöä siitä, että jäsenvaltiot ovat korjanneet 
sijoitteluraporttejaan muista jäsenvaltioista tulevan palautteen seurauksena.  

 Tähän mennessä ei ole esiintynyt suuria ristiriitoja, mutta mahdolliset uhat vaarantavat 
täytäntöönpanon (esim. päättötodistuksen sijoittelu joko tasolle 4 tai 5 ja lisäksi 
saavutettu edistys toisen määräajan osalta). Tulevaisuus osoittaa, miten avoimella 
koordinointimenetelmällä voidaan vastata mahdollisiin ristiriitoihin, ja myös 
menetelmän joustavuuden.  

 Euroopan komissio ja Cedefop ovat tärkeässä auttavassa asemassa, kun pyritään 
välttämään mahdollisia jäsenvaltioiden välisiä ristiriitoja. Ne voivat aloittaa keskustelut 
jäsenvaltion kanssa hyvissä ajoin ja käyttää vertaisoppimista strategisesti mahdollisten 
ristiriitojen selvittämiseen aikaisessa vaiheessa.     
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Jäsenvaltioiden tasolla:  
 Yleisesti ottaen voidaan todeta, että valtioissa, joissa EQF:ää käytetään 

uudistusohjelmana, sidosryhmien väliset (esim. eri koulutussektorien väliset tai 
koulutussektorin ja työnantajien väliset) ristiriidat ovat vakavampia kuin valtioissa, 
joissa EQF:n täytäntöönpano on teknisempää, koska tällöin se ei vaikuta jo olemassa 
oleviin vakiintuneisiin järjestelmiin ja viitekehyksiin.  

 Joissain valtioissa aiempi tekninen täytäntöönpano on johtanut väittelyihin ja 
ristiriitoihin, ja on esiintynyt tarvetta koulutusjärjestelmän perusteellisemmille 
muutoksille pitkällä aikavälillä. 

 

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tulokset elinikäisen oppimisen 
edistämiseksi  

Tutkintojen viitekehyksiä käsittelevässä kirjallisuudessa arvostellaan usein tutkintojen 
viitekehyksen vaikutusta. Tämän vuoksi jotkut tutkijat väittävät, että tutkintojen 
viitekehysten täytäntöönpanon todistepohja on puutteellinen. Toiset puolestaan toteavat, 
että siirtyminen oppimistuloksiin voisi horjuttaa olemassa olevien koulutusjärjestelmien 
tasapainoa ja suunnata huomion pois vakavammista kansallisista koulutuskysymyksistä 
(kuten koulunkäynnin keskeyttäminen). Vaikka nämä huomiot ovat arvokkaita "puhtaan 
politiikanuskon" vastavoimana, todisteet, joiden mukaan tutkintojen viitekehyksillä ei ole 
vaikutusta, ovat aivan yhtä kyseenalaisia kuin todisteet, joiden mukaan viitekehyksillä on 
vaikutusta. Jotta voidaan luoda selkeä ja järkevä katsaus tuloksiin, täytyy ensin määritellä 
vaikutusluokat, joihin tutkintojen viitekehyksillä tähdätään. Toiseksi täytyy olla realistinen 
sen suhteen, mitä voidaan järkevästi mitata ja millaisia johtopäätöksiä tehdä, kun otetaan 
huomioon täytäntöönpanon aikaväli. Jotta voidaan tehdä tasapainoinen arvio EQF:ää 
koskevan suosituksen täytäntöönpanon tuloksista, ne täytyy jakaa kolmeen luokkaan: 
tuotos, tulokset ja vaikutus.  

 Voidaan päätellä, että koko EQF-hankkeen tuotos tähän mennessä on useimpien 
osallistuvien sidosryhmien näkökulmasta tyydyttävä ja edistyy suunnitelmien 
mukaisesti. Vuoden 2008 suositus ja valmistelutyö saivat aikaan paljon EU:n ja 
jäsenvaltioiden tason toimia, joilla on selvä yhteys suosituksen lopullisiin tavoitteisiin. 
Vakava puute on kuitenkin sen kyseenalaisuus, tuleeko sijoittelun toinen vaihe 
valmiiksi. 

 EQF-hankkeen tulokset, eli avoimuuden ja sidosryhmien osallistumisen lisääntyminen, 
näyttävät lähes neljä vuotta suosituksen julkaisun jälkeen lupaavilta. Ne ovat kuitenkin 
tässä vaiheessa riittämättömät lopullisten tavoitteiden, eli työntekijöiden ja oppijoiden 
liikkuvuuden edistämisen ja elinikäisen oppimisen lisäämisen, saavuttamiseen. Alat, 
joilla edistys on ollut riittämätöntä, koskevat oppimistuloksiin perustuvan näkökulman 
käyttöönottoa, sidosryhmien osallistumista, laadunvarmistusjärjestelmien perustamista 
ja epävirallisen ja arkioppimisen validointimenetelmien edelleen kehittämistä 
kansallisella tasolla. 

 EQF:n päätavoitteiden, eli elinikäisen oppimisen lisääminen ja työntekijöiden ja 
oppijoiden liikkuvuuden edistäminen, vaikutusta ei voi vielä nähdä tarpeeksi tarkasti. 
Ensinnäkin on vielä melko aikaista (lähes neljä vuotta suosituksen jälkeen) nähdä 
vaikutusta. Lisäksi saatavilla on vain anekdoottisia todisteita esimerkiksi valtioista, 
joissa tutkintojen viitekehykset helpottavat aikaisemman oppimisen validointia ja 
parantavat kansallisten järjestelmien vertailukelpoisuutta. Toiseksi suunniteltujen 
tulosten osalta saavutetun puutteellisen edistyksen vuoksi on edelleen kyseenalaista, 
saavutetaanko kokonaisvaikutus lyhyellä aikavälillä.  
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Päätelmät 

EQF:ää koskevan suosituksen täytäntöönpano on arvovaltainen, kokonaisvaltainen ja 
vaativa EU:n laajuinen hanke, joka vaatii sidosryhmien vahvaa sitoutumista EU:n ja 
kansallisella tasolla. Tutkimalla hankkeen merkitystä, täytäntöönpanoa ja ensimmäisiä 
tuloksia voidaan päätellä, että EQF:ää koskevan suosituksen täytäntöönpano on esimerkki 
onnistuneesta avoimen koordinointimenetelmän käytöstä. 
Voidaan kuitenkin laatia myös seuraavat kriittiset päätelmät, jotka koskevat joitain 
vakavia haasteita ja teknisiä ongelmia, jotka voivat uhata EQF:ää koskevan suosituksen 
täydellistä ja luotettavaa täytäntöönpanoa.  

 EQF:n ja EU 2020- ja ET 2020 -strategioiden puitteissa vahvistettujen EU:n tavoitteiden 
välillä ei ole selvää yhteyttä. Täytyy selvittää paremmin, miten EQF edesauttaa näiden 
tavoitteiden saavuttamista (esim. osallisuudella elinikäiseen oppimiseen).  

 Muiden pääosastojen, joilla pitäisi olla luonnollinen osa EQF:n täytäntöönpanossa (eli 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto sekä sisämarkkinoiden ja palvelujen 
pääosasto), osallistuminen on puutteellista. Tätä voitaisiin kehittää edelleen, mikä lisäisi 
EQF:n työmarkkinasuuntautuneisuutta. 

 Jäsenvaltiot aloittivat hankkeen eri lähtökohdista. Joillain jäsenvaltioilla oli jo pitkään 
vakiintuneet viitekehykset, kun toisissa jäsenvaltioissa tarvittiin vielä keskustelua 
perusperiaatteista ja niiden toteutusta. Tämä lähtökohtaero vaikutti EQF:ää koskevan 
suosituksen täytäntöönpanon ja kansallisten tutkintojen viitekehysten perustamisen 
edistymiseen. 

 Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY viisitasoisen 
panosmuuttujiin perustuvan järjestelmän ja EQF:n kahdeksantasoisen tuloksiin 
perustuvan järjestelmän välillä on selkeä epäjohdonmukaisuus. Näiden kahden 
järjestelmän lähentäminen olisi suositeltavaa.  

 Joillain jäsenvaltioilla on ollut ongelmia tutkintojen sijoitteluprosessissa (kansallisten 
järjestelmien sijoittamista EQF:n tasoille koskeva ensimmäinen määräaika). Vaikeudet 
liittyvät pääasiassa seuraaviin seikkoihin: 

o kansallisten järjestelmien/viitekehysten ja EQF:n tasokuvausten välisen 
yhteyden perustelu 

o oppimistuloksiin perustuvan lähestymistavan käyttöönoton vähäinen 
edistyminen  

o tiettyjen tutkintojen sijoittaminen kansalliseen tutkintojen viitekehykseen ja 
sen jälkeen EQF:ään (silmiinpistävä esimerkki on keskustelu siitä, miten 
sijoittaa päättötodistus, joka oikeuttaa pääsyn korkea-asteen koulutukseen) 

o epävirallisen ja arkioppimisen vakiintuneiden validointimenetelmien 
puuttuminen 

o ammatillisen ja korkea-asteen koulutussektorin välinen erimielisyys, mikä 
vaikeuttaa läpäisevyyttä ja näiden kahden alajärjestelmän välisten 
perinteisten esteiden vähentämistä 

o muodollisen sektorin ulkopuolisen oppimisen (epävirallinen ja arkioppiminen) 
sisällyttäminen ja liittäminen kansallisiin viitekehyksiin 

o tutkintojen viitekehyksien ja järjestelmien vahvistamiseen oppimistuloksiin 
perustuvaan lähestymistapaan sopivilla avoimilla 
laadunvarmistusmenettelyillä kiinnitetty riittämätön huomio.  

 

 13



Toimialayksikkö B: Rakenne- ja koheesiopolitiikka 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 Muodollisen koulutussektorin ulkopuolisia sidosryhmiä ja erityisesti lopullisia 

edunsaajia (työmarkkinaosapuolia ja kansalaisia) vaikuttaa olevan vaikea sitouttaa. 
Suuri haaste on saada työmarkkinapuoli osallistumaan, mikä johtuu 
työnantajapuolen kiinnostukseen puutteesta, koska joissain valtioissa työnantajat 
katsovat, että eurooppalainen ja kansallinen tutkintojen viitekehys ei ole heille 
merkityksellinen. Tämä uhkaa vakavasti koulutussektorin ja työmarkkinapuolen välistä 
vuoropuhelua, kansallisten tutkintojen viitekehysten kehittämistä yhteisenä asiana sekä 
viitekehysten kaavailtua asemaa työmarkkinoilla. 
 Monissa valtioissa, mukaan luettuina niissä, joissa sijoitteluraportti on jo tehty, ei 

ole vielä edes aloitettu sellaisen menetelmän luomista, jolla taataan, että jokaiseen 
uuteen tutkintoon ja Europass-asiakirjaan liitetään maininta vastaavaan EQF-tasoon 
(toinen määräaika). 

 Kansainvälisten tutkintojen sijoittelu on tavallaan testitapaus, jossa mitataan 
kansallisten tutkintojen viitekehysten vertailukelpoisuutta. Avainkysymys on se, 
sijoittavatko kaikki valtiot tutkinnot samoille EQF-tasoille ilman koordinointia.  

Kaikkien yllä mainittujen seikkojen seurauksena keskinäisen luottamuksen puute voi 
vaarantaa EQF:n täydellisen ja luotettavan täytäntöönpanon. Erot tavoissa, joilla valtiot 
toteuttavat täytäntöönpanoa, voivat horjuttaa jäsenvaltion luottamusta EQF:n 
täytäntöönpanoon toisissa jäsenvaltioissa. Keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi on 
äärimmäisen tärkeää saada kaikki sidosryhmät osallistumaan täytäntöönpanoon. Tämä 
voidaan täysin toteuttaa vain panemalla täytäntöön sijoitteluprosessin toinen vaihe: 
jokaisen uuden tutkinnon vastaavan EQF-tason osoittaminen. Tutkintojen viitekehysten 
kehittämiselle on olemassa tahtoa, mutta se voidaan pian menettää, kun vuoropuheluun 
osallistuu vain korkean tason poliittisia päättäjiä ja hyvin asiaan perehtyneitä sidosryhmiä 
eikä lainkaan laajempaa yleisöä. Näin ollen tulevana vuonna ja lähestyttäessä vuotta 2013 
ensisijaisen tavoitteen tulisi olla sijoittelun toisen vaiheen loppuun saattaminen ja 
ruohonjuuritason käytännön keskustelun aloittaminen EQF:n tehtävästä ja toiminnasta. 
Vasta toisessa vaiheessa EQF:llä voi olla vaikutusta, koska vasta silloin loppukäyttäjät 
havaitsevat sen, käyttävät sitä ja keskustelevat siitä, mikä luo "vahtipyörävaikutuksen" ja 
vahvistaa EQF:n tuloksia ja vaikutusta. 

Suositukset 

Eri sidosryhmille voidaan esittää seuraavat lisätoimia koskevat suositukset. 

Euroopan parlamentille, Euroopan komissiolle ja muille EU:n toimielimille: 

 On suositeltavaa jatkaa EQF:n neuvoa-antavan ryhmän toimeksiantoa 
huhtikuun 2013 jälkeen, kun otetaan huomioon seuraavat seikat: EQF:n 
täytäntöönpanon merkitys EU:n tuleville työmarkkinoille ja koulutusjärjestelmälle, 
maailmanlaajuinen suuntaus kehittää tutkintojen viitekehyksiä, EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla tehdyt ponnistelut keskinäisen luottamuksen rakentamiseksi 
kunkin kansalliseen tutkintojen viitekehykseen tai järjestelmään ja lopuksi jo 
syntynyt tuotos ja prosessin pysähtymisen estäminen.  

 On suositeltavaa, että uudella kaudella EQF kehittyy vähemmän koulutusohjelman 
suuntaan ja enemmän työmarkkinakeskeiseksi ohjelmaksi. Tähän sisältyy 
myös koulutussektorin ja työmarkkinoiden sidosryhmien välinen tiiviimpi 
vuoropuhelu. Tämä ei tapahdu yhdessä yössä, mutta nykyisen kauden loppuajalla 
tarvitaan huomattavaa edistystä sijoittelun toisessa vaiheessa ja pääasiallisten 
esteiden vähentämisessä. 

 Arvion, joka komission on toteutettava kauden 2008–2013 osalta, on sisällettävä 
sekä menneisyyttä että ennen kaikkea tulevaisuutta tarkasteleva 
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 On suositeltavaa selkeyttää EQF:n osuutta EU 2020- ja ET 2020 
-strategioiden tavoitteiden (elinikäinen oppiminen ja työntekijöiden ja oppijoiden 
liikkuvuus) saavuttamisessa. Tämä voidaan tehdä määrittelemällä tarkemmin 
välitavoitteet, kuten oppimistuloksiin perustuvan lähestymistavan käyttöönotto, 
laatujärjestelmien kehittäminen ja epävirallisen ja arkioppimisen 
validointimenetelmien kehittäminen.   

 EU:n tasolla on suositeltavaa lisätä muiden pääosastojen (työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden PO sekä sisämarkkinoiden ja palvelujen PO) osallistumista, jotta 
tuetaan siirtymistä koulutusohjelmasta kohti työmarkkinakeskeisempää ohjelmaa.  

 On lisäksi suositeltavaa lähentää edelleen EU:n välineitä ja aloitteita ja erityisesti 
poistaa epäjohdonmukaisuus ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun 
direktiivin 2005/36/EY viisitasoisen panosmuuttujiin perustuvan järjestelmän ja 
EQF:n kahdeksantasoisen tuloksiin perustuvan järjestelmän väliltä.  

EQF:n neuvoa-antavalle ryhmälle ja jäsenvaltioille: 

 On suositeltavaa keskittyä tiiviimmin sijoittelun toiseen vaiheeseen (jokaisen 
uuden tutkinnon, todistuksen ja Europass-asiakirjan vastaavan EQF-tason 
osoittaminen). 

 On suositeltavaa sopia sijoittelun toisen vaiheen aikataulusta, laatia ja jakaa 
ohjeita ja lopulta jakaa toiseen vaiheeseen liittyviä kokemuksia ja hyviä 
käytäntöjä.  

 On suositeltavaa kehittää edelleen oppimistuloksiin perustuvaa 
lähestymistapaa ja asianmukaisia epävirallisen ja arkioppimisen 
validointimenetelmiä ja ottaa ne käyttöön.  

 Lisäksi on suositeltavaa keskittyä tiiviimmin kaikkien koulutussektorien 
laadunvarmistusjärjestelmien kehittämiseen ja ottaa tutkinnoissa huomioon 
oppimistuloksiin perustuva lähestymistapa. 

Jäsenvaltioille ja kansallisen tason sidosryhmille: 

 On suositeltavaa lisätä työmarkkinoiden sidosryhmien osallistumista, jotta 
lisätään sitoutumista, luodaan kansallisen ja eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen lopullisille edunsaajille (kansalaiset, työntekijät ja työnantajat) 
yhteisen asian ilmapiiri ja edistetään koulutussektorin ja työmarkkinoiden 
sidosryhmien välistä vuoropuhelua. 

 On suositeltavaa työskennellä sijoittelun toisen vaiheen eteen (jokaisen uuden 
tutkinnon vastaavan EQF-tason osoittaminen) ja käynnistää ruohonjuuritason 
käytännön keskustelu EQF:n tehtävästä ja toiminnasta.   

 On suositeltavaa lisätä tasojen ja lopullisten edunsaajien välisen yhteyden 
läpinäkyvyyttä tiedottamalla EQF:stä paremmin lopullisille edunsaajille. 

 On suositeltavaa kehittää edelleen kaikille koulutussektoreille 
laadunvarmistusjärjestelmiä, jotka pohjautuvat oppimistuloksiin 
perustuvaan lähestymistapaan (tutkimalla yhteisen laadunvarmistusjärjestelmän 
mahdollisuutta). 

 Lisäksi on suositeltavaa edistää epävirallisen ja arkioppimisen validointia ja 
sijoittaa muodollisen koulutussektorin ulkopuolinen oppiminen kansalliseen 
tutkintojen viitekehykseen.   


